
Utgitt av AS Oppland Arbeiderblad
Postadresse: Boks 24, 2801 Gjøvik

Besøksadresse: Sommerrovegen 1, 2816 Gjøvik
Ansvarlig redaktør og daglig leder: Erik H. Sønstelie

Nyhetsredaktør (konst.): Erik Børresen
Debattredaktør: Stina Håkensbakken Roland

Tips oss
Annonser

Telefon: 61 18 93 00
Personvernpolicy / Informasjonskapsler

Redaktørplakaten
OAs rettelseslogg

PFU
Facebook
Instagram

Twitter

© 2020

ØSTRE TOTEN

Astrid mistet moren
Kari (90). Hun 2kk
oppfylt ønsket om å dø
hjemme

 Av Trude Dale

Da Astrid Rønsen !kk sitte ved
dødsleiet til moren Kari (90)
hjemme på Skreia, og hjelpe
henne gjennom den siste natta,
føltes det usigelig godt.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

AVSKJED I STUA: – Barnebarna mine på 5-
12 år var også med og tok avskjed med
oldemor mens hun ennå var i huset sitt på
Skreia. Vi snakket så naturlig om det som
foregikk, om det som hadde vært og det vi
skulle gjøre sammen i begravelsen, sier
Astrid Rønsen. Foto: Laeskogen
Begravelsesbyrå

19. april 2020, kl. 18:28 

A N N O N S E

– Jeg sitter igjen med enorm
takknemlighet for at jeg !kk lov til å
ha nettopp henne som mamma, og
for at hun ga meg mulighet til å
være en medvandrer helt fram, sier

62-åringen.

Hun jobber til daglig som førstelektor ved
NTNU i Gjøvik, og er fagansvarlig for en
tverrfaglig utdanning i palliativ omsorg.
Hun er også styreleder i Hospiceforum
Norge, som jobber for et bedre tilbud for
alvorlig syke og døende og familiene
deres. Gjennom et langt yrkesliv har hun
tatt til orde for at de som vil dø hjemme,
skal få ønsket sitt oppfylt. Moren hennes
var en av dem.

– Hun var veldig klar på at hun ønsket å
dø hjemme. Men hun ønsket ikke å
belaste oss eller at vi skulle ha dårlig
samvittighet for noe. Takket være fastlege
Karin Frydenberg og hjemmetjenesten på
Østre Toten, klarte vi å tilrettelegge for at
hun kunne bo hjemme til det siste.

Snakket om ulike scenarioer

20. desember klokka 9.45 sovnet Kari
Rønsen inn i sin egen seng hjemme på
Toten. Hun ringte til datteren kvelden før
og sa at hun følte seg så svak. Hun trodde
ikke hun kom til å overleve natta.

– Jeg hadde huset fullt av julegjester, men
da mor ringte pakket jeg selvsagt alle
sakene mine og kjørte til Skreia, sier
Astrid. De hadde snakket masse om
døden, og sett for seg ulike scenarioer.
Men ingen av dem hadde turt å håpe på
at det skulle bli så fredfullt og udramatisk
som det ble.

Nøktern og usentimental

– Jeg tror det i stor grad handlet om hvem
moren min var, sier Astrid og beskriver
henne som en nøktern og usentimental
kvinne, som forholdt seg til døden som en
realitet.

– Ja, mor var fortrolig med døden lenge
før den inntra". Hun hadde en egen ro og
evne til å ta ting som de kom. Den
egenskapen skulle jeg gjerne ha arvet fra
henne, tilføyer hun.

Moren var utdannet sykepleier, som
henne selv, og jobbet i mange år som
gamlehjemsbestyrer ved Balke
aldershjem på Skreia.

Ville gravlegges i ny pysjamas

– Døden var ikke fremmed for henne,
men det er likevel annerledes å forholde
seg til sin egen død, sier Astrid. Hun
minnes at moren var redd for at hun ikke
skulle få puste på slutten. Det snakket de
også åpent om. Datteren beroliget henne
og sa at de pleide å kunne hjelpe med
slikt.

Da moren døde visste Astrid godt hvilke
salmer hun likte best, at hun ønsket å bli
kremert, og at hun ville ha på seg den
hvite pysjamasen som hun bare hadde
brukt en gang.

LES OGSÅ

– Flere må få dø
hjemme

Små og store deltok

Sammen med eldstebroren, stelte hun
moren og gjorde alt det som
pleiepersonalet vanligvis gjør. De brukte
hele dagen på å ta avskjed. Barn,
svigerbarn, barnebarn og oldebarn kom
og gikk. Små og store hjalp til å legge
henne i kista. Om kvelden kjørte de etter
begravelsesbilen til bårehuset på Balke.

Kathrine Espelien Gjestvang fra
Laeskogen begravelsesbyrå var en
fantastisk støttespiller, kommenterer
Astrid.

– Hun var så lydhør overfor våre ønsker
og viste stor interesse for hvem mor
hadde vært. Da vi viste henne vevstua
hennes og det siste åklet hun hadde
vevet, foreslo Kathrine at vi la det på
bordet sammen med
kondolanseprotokollen. Slik ble det.

Verdien av ritualene

For 62-åringen ble alle de praktiske
gjøremålene rundt morens bortgang og
ritualene som fulgte en viktig del av
sorgarbeidet. I disse koronatider
bekymrer hun seg for dem som av
smittevernhensyn er hindret fra å være
sammen med sine nærmeste når livet går
mot slutten.

– Ja, det er kanskje nå vi for alvor ser
verdien av ritualene i en begravelse, og
hvor viktig det er med gode avslutninger
på et liv, sier hun.

LES OGSÅ

Marit (55) mistet
mannen sin 17. mars: –
Håper vi kan samles til
et stort og verdig
farvel etter sommeren

Bare 13 prosent hjemmedød

For hundre år siden døde nesten alle
mennesker i Norge hjemme. I dag er det
bare 13 prosent som dør i hjemmet, viser
statistikken- og om lag halvparten av de
skyldes akutte tilstander.

– Døden er blitt institusjonalisert og
mange er blitt fremmedgjort overfor det
som burde være en naturlig del av livet.
Mange dødssyke blir dessuten #yttet mye
rundt i siste fase av livet. Døende på
#yttefot er uverdig, sier Astrid Rønsen.

Hun hevder slett ikke at hjemmedød er
det eneste rette for alle, langt derifra.
Men hun er overbevist om at #ere ville
valgt å dø hjemme, hvis det var godt
tilrettelagt for det.

Lik Oppland Arbeiderblad på Facebook

29 k personer liker dette. Registrer deg for å se
hva vennene dine liker.Liker

Les mer om: Østre Toten Skreia
NTNU i Gjøvik Døden Begravelsesbyrå
Omsorg

FANTASTISK FINT: – Å oppleve at mors

utgang på livet ble så god, var en så stor

gave at det er vanskelig å beskrive, sier

Astrid Rønsen. Hun skulle oppleve at

mange #ere kunne få anledning til å dø

hjemme, hvis de ønsker det. Foto:

Laeskogen begravelsesbyrå

A N N O N S E

FORUTSETTER ET TRYGT HJEMMETILBUD:

Astrid Rønsen tror at mange #ere ville valgt

å dø hjemme, hvis det føltes trygt og man

hadde et forsterket hjelpetilbud med

kompetente støttespillere hjemme. – Når

du er på sykehjem eller sykehus, så er du

på noen andres arena. Og da er det noen

andres regler, systemer og rutiner som blir

styrende, sier hun. Foto: Privat
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BEDRE TILRETTELEGGING: – Vi må bli

#inkere til å tilrettelegge for at alvorlig syke

og døende som ønsker hjemmedød skal få

ønsket sitt oppfylt, mener Astrid Rønsen.

Her er hun med å bære ut kisten til sin

mor, Kari Rønsen. Foto: Laeskogen

begravelsesbyrå

A N N O N S E

AVSKJED: Karin Rønsen døde om morgenen

20. desember og lå hjemme i åpen kiste

hele dagen. Om kvelden kjørte familien

kjørte etter begravelsesbilen til bårehuset

ved Balke kirke. Foto: Laeskogen

begravelsesbyrå

Se kommentarer

Her ligger et digert Ky i Mjøsa - nå
grubler eksperter på hva som har
skjedd

Det nye
renseanlegget
ved Mjøsa vil
rense bedre og
lukte mindre,
men koste mer
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formel 1
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Redningsskøyta
Mjøsvekteren: –
Mjøsa er for dyp
over store deler
av søkeområdet
til at det nytter å
bruke
undervannskamera
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